
  .إن اهللا يتكلم حبرف وصوت وليس كالمه هو املعىن فقط بل كالمه اللفظ واملعىن :ومنهم من قال

ألن األدلة  ؛ومذهبهم هو احلق ؛وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة ،واجلهمية وهذا الذي قبله مذهب املعتزلة 

)) فلما كان بعيدا قال: من جانب الطور األيمن وقربناه نجيا و ناديناه(( تدل عليه قال اهللا يف موسى:

ويف  ؛بصوت ليس نداءأي  ))وقربناه نجيا((به اهللا قال: وملا قرب يعين ملا قرّ  ؛ألن النداء يكون للبعيد ))ناديناه((

يأمرك دم فيقول: لبيك وسعديك فينادي بصوت إن اهللا آمة يا اأن اهللا ينادي يوم القياحلديث الصحيح: ( 

 فيه نتكلم  كنا ما فيه وقع اخلالف أن ولوال إنسان فيه يشك ال أمر وهذا ؛)أن تخرج من ذريتك بعثا من النار

  .احلق بيان من بد وال وقع لكن

 وال ؛املخلوقات كسائر فهو تكتب واحلروف، اهللا خيلقها أصوات املخلوقات من خملوق القرآن :يقولون املعتزلة 

 على مسع صوت قولوا ،الوجه هذا على مسع اصوت يكون األمر ألن ؛والنهي األمر أبطلنا ذا قلنا إذا أننا شك

 صوت هذا يقولون هم ؛الوجه هذا على ةخملوق واجلبال والقمر الشمس اآلن أرأيت ا؛صد كأنه يعين الوجه هذا

  . الرعد كصوت الوجه هذا على خلق

 األمر بطل خملوقة والنواهي األوامر إن :قلنا فإذا أصواته خلق لكن؛ بنفسه قائم معىن الكالم :يقولون شعريةاأل 

 هذا على حروفا تعاىل اهللا خلق )) الزنا تقربوا ال (( أمرا تفيد وال قل صورة على كلمة اهللا خلق قل ألن ؛والنهي

 هو أو اهللا كالم عن عبارة جعلوه سواء القرآن خبلق القائلني إن:  قال من صدق وهلذا ؛يا تفيد فال الشكل

   )كالم ال عالقة له بالدرس(. كلها والشرائع والنهي األمر أبطلوا إم ؛اهللا كالم

 هدى فيه ريب ال الكتاب ذلك ؛الم((  حيمر ال الرحمن اهللا بسم. الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ الطالب :

 وما إليك أنزل بما يؤمنون والذين ؛ينفقون رزقنهم ومما الصالة ويقيمون بالغيب يؤمنون الذين ؛ للمتقين

 كفروا الذين إن ؛المفلحون هم وأولئك ربهم من هدى على أولئك ؛يوقنون هم وباآلخرة قبلك من أنزل

وعلى قال الشيخ :(  سمعهم وعلى قلوبهم على اهللا ختم؛ يؤمنون ال تنذرهم لم أم أأنذرتهم عليهم سواء

   ))عظيم عذاب ولهم غشاوة أبصارهم وعلى مسعهم قف)

 لنا سبق البسملة ))الم الرحيم الرحمن اهللا بسم(( :وجل عز ربنا قال الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ الشيخ :

 للمناقشة حاجة وال عليه الكالم سبق و هجائية حروف اإف ))مال(:  قوله أما لإلعادة حاجة فال عليها الكالم

   . اإلعادة وال

 ))الكتاب(( جعلنا إن ))فيه ريب ال الكتابذلك (( :قوله ))للمتقين هدى فيه ريب ال الكتاب ذلك((   

  استئنافية اجلملة صارت ))الكتاب ذلك (( خربا ))الكتاب(( جعلنا وإن ؛خرب ))فيه ريب ال(( صار لذا صفة



 الريب وتفسري شك ال أي ))فيه ريب ال(( :وقوله . الريبة عنه منتفيا كونه حال يعين احلال على النصب احمله

 شك ال:  ثانيا ؛اهللا عند من وأنه ثبوته يف شك ال يعين ثبوته يف الشك هنا الشك ونفي للتقريب هو إمنا بالشك

: وقوله ؛ثابت  حق هو بل مؤمن كل عند فيه شك ال نهإف الكرمي القرآن يف خرب فكل األخبار من تضمنه فيما

 ؛النافية لال خربا يكون أن وىلاأل ولكن ))هدى(( :لقوله مقدم خرب إنه :وقيل ؛النافية ال خرب إا :قيل ))فيه ((

 من للمتقني هدى وهو ))للمتقين هدى(( كونه حال يعين الكتاب من حاال تكون ))للمتقين هدى(( :وقوله

 القرآن هذا هو العلم مصدر فإن ،الداللة هداية فهي ،التوفيق هداية فهي العلمية أما ؛والعملية العلمية:  الناحيتني

 هداية فهو الثاين أما ؛منه وحيذرك لك ويبينه الباطل ىلإ ويهديك عليه ويدلك احلق إىل يهديك الذي هو ،الكرمي

   . عمال به اهتدوا الذين هم املتقني فإن العمل

 إال يكون ال وهذا ؛اهللا عذاب من وقاية اختذ اتقى ومعىن اتقى منه والفعل فاعل اسم ))للمتقين(( :وقوله       

 أوامره بفعل اهللا عذاب من وقاية اختاذ أا التقوى يف احلدود فأمشل هذا وعلى ؛النواهي واجتناب األوامر بفعل

 ىعل تعاونواو ((  :كقوله بالرب تارة تقرن التقوى أن واعلم؛ النواهي واجتناب األوامر فعل فهي ؛نواهيه واجتناب

 ؛وحدها تذكر وتارة)) بالغيب يؤمنون للذين للمتقين(( : اآلية هذه يف كما باإلميان تقرن وتارة)) والتقوى البر

 فعل الرب صار بالرب اقرتنت وإن ؛اهللا عذاب من وقاية كله الدين ألن ؛كله الدين مشلت وحدها ذكرت فإن

  . حبسبه سياق كل يف تفسر فهي النواهي ترك والتقوى األوامر

 يعرتفون و به يقرون أي ؛بالغيب يؤمنون أم املتقني صفات من هذه ))بالغيب يؤمنون الذين((: قال مث         

 أو اهللا بصفات يتعلق فيما ذلك كان سواء؛ ورسوله به اهللا خربأ مما الناس عن غاب ما هنا بالغيب واملراد ؛به

 بأمسائه عزوجل باهللا فيؤمنون به يؤمنون ؛املستقبل يف اهللا بعباد يتعلق فيما أو ىمض فيما اهللا بعباد يتعلق فيما

 املستقبل من به اهللا خربأ مبا يؤمنون ،السابقني األمم من به اهللا خربأ مبا كذلك يؤمنون ،وربوبيته بألوهيته وصفاته

 اإلميان بالغيب باإلميان يدخل هل نعم ))بالغيب يؤمنون (( قوله يف داخل هذا كل نأل ؛اآلخرة علم من

  . غييب عامل مأل، نعم ؟باملالئكة

 :وقوله حمظوراا واجتناب بواجباا بالقيام وذلك ؛فيها جا اعوج ال قائمة ا يأتون أي ))الصالة ويقيمون((    

   .الصالة كل يشمل جنساسم  هنا ألا ؛والنافلة الفريضة صالة يشمل ))الصالة((

 ما وأول ؛ينفقون أعطيناهم مما املعين ؛بينفقون متعلق وجمرور جار ))رزقنهم مما((  ))ينفقون رزقنهم ومما((

 فيها اليت األخرى اآليات جنس من اآلية تكون هذا ىوعل ؛ا يقومون فإم ؛الزكاة إنفاق الزكاة ذلك يف يدخل



 املشار أولئك ))المفلحون هم وأولئك ربهم من ىهد ىعل أولئك((. )) الزكاة ويؤتون الصالة يقيمون((

  . بالقرآن اهتدوا الذين املتقون إليهم

 اهللا وهداهم علما تعاىل اهللا هداهم عزوجل اهللا من مستقيم طريق ىعل أي ىهد ىعل ))ربهم من ىهد ىعل((

   .عمال

  م.صفا من أيضا اهذ اآلية هذه))  يوقنون هم وباآلخرة قبلك من أنزل وما إليك أنزل بما يؤمنون والذين((

 سبق ما ىعل معطوفة هنا اآلية ))يوقنون هم وباآلخرة قبلك من نزلأ وما إليك نزلأ بما يؤمنون والذين ((

 الذين نأل ؛صفات عطف العطف هنا لكن ؛ذواتا تكون أن املعطوفات يف واألصل ؛ذوات ال صفات عطف

 بعضها الصفات وعطف ؛الصالة ويقيمون بالغيب يؤمنون الذين هم قبلك من نزلأ وما إليك نزلأ مبا يؤمنون

 خلق الذي ىعلاأل بك اسم سبح((  :تعاىل اهللا قال العرب لغة يف وال القرآن يف ال يستغرب ال أمر بعض ىعل

 بعض ىعل بعضها صفات عطف فهذا)) ىأحو  غثاء فجعله ىالمرع أخرج والذي ىفهد قدر والذي ىفسو 

.  

 عليك اهللا وأنزل((: تعاىل لقوله القرآن من مشلأ نهإ نقول ورمبا القرآن وهو )) إليك أنزل بما يؤمنون والذين((

  .واإلجنيل كالتوراة الكتب من )) قبلك من نزلأ وما ((.والسنة القرآن وهو)) والحكمة الكتاب

 لو وإال للتوكيد ))هم(( بكلمة ىوأت بيوقنون متعلق جمرور جار ))باآلخرة(( :قوله )) يوقنون هم وباآلخرة((

 ))يوقنون(( :وقوله ؛هم بالضمري يتأ التوكيد جلأ من لكن الكالم استقام )) يوقنون وباآلخرة(( وقيل حذفت

  هذه من صفام  القطعي العلم هو اليقني نأل االحتمال إليه يتطرق وال فيه شك ال إميانا يؤمنون يأ

 ؛سبق مبا يؤمنون الذين املتقون إليه املشار أولئك ))المفلحون هم وأولئك ربهم من ىهد ىعل أولئك((  

 ذا عليهم اهللا منة أن فادةلإل  ))ربهم من(( :وقال ؛عزوجل اهللا من صراط ىعل يأ ))ربهم من ىهد ىعل((

  .عامةال الربوبية ليست هلم خاصة ربوبية فهي خاصة منة

 العلماء يقول ))المفلحون هم(( :وقوله مرتبتهم وعلو بفضلهم للتنويه أولئك كرر ))المفلحون هم وأولئك(( 

 الفائدة ؛ثالثة وفوائده :قالوا للتوكيد به أيت إمنا ألنه اإلعراب من له حمل ال ضمري وهو الفصل ضمري هنا هم إن

 مسي وهلذا ؛صفة وليس خرب بعده ما أن إفادة :الثالثة ؛التخصيص هو الذي احلصر :الثانيةو  ؛التوكيد األوىل:

   .املرهوب من والنجاة باملطلوب الفوز هو والفالح فيه حمصور الفالح أن يعين فصل ضمري

 الكرمي القرآن هذا أن بيان :والأ ؛فوائد عدة ىعل يدل ما فيها ذكر وتعاىل سبحانه اهللا نأ جند اآليات ىلإ نرجع 

   .التفسري يف واضحا ذلك ابينّ  كما ))الم(( :بقوله العرب ا يتكلم اليت احلروف من هو



 بني نهإف ؛قربه مع البعيد إشارة إليه شارأف ))الكتاب ذلك(( :قولهل القرآن مرتبة علو :اآليات هذه فوائد ومن 

 اهللا ىصل الرسول كان كما اهللا كتاب احلديث خري إن القول ،مراتب ىأعل واهللا وهو مرتبته علو إىل إشارة أيدينا

  .)اهللا كتاب الحديث خير إن( :املنرب ىعل يقول مجعة كل يف يعلنه وسلم عليه

 ال األول املعين ؛للريبة حمال ليس القرآن نأو ، القرآن هذا يف يرتاب أن ألحد جيوز ال نهأ :اآليات هذه فوائد ومن  

  .النهي مبعىن هنا النفي أن تقدير ىعل القرآن هذا يف يرتاب أن ألحد جيوز

 ريب ال((: قوله أن التفسري يف لكم بيننا وقد ؛نافية ال أن تقدير ىعل للريبة حمال ليس القرآن هذا أن :والثاين 

  .فيه ترتابوا ال املعىن نأو  النهي مبعىن هنا النفي أن :األول القول :للعلماء قوالن فيها ))فيه

 من إذا. واضح يا مجاعة فيه إشكال وال فيه ريب ال القرآن أن واملعىن بابه ىعل هنا النهي أن :الثاين والقول 

   للريبة حمال ليس نهأ وبيان القرآن يف االرتياب حترمي الفوائد

  ))للمتقين ىهد(( اآلية يف واضح وهو للمتقني ىهد القرآن نأ :اآليات هذه فوائد ومن 

من؟ من من  من أنك فاعلم ،به والعمل كتابه بفهم عليك من قد اهللا رأيت إذا نكأ : الفائدة هذه ىعل ويرتتب 

 والعمل بالعلم عليك من اهللا أن نفسك من رأيت فإذا ))للمتقين ىهد(( :قال اهللا نأل ؛املتقنيمن  يا مجاعة؟

  .املتقني من فانك بشرأف بكتابه

 نقص ىعل يدل هذا فان فاحذر بالقرآن االنتفاع وعدم الغفلة رأيت إذا :أخرى فائدة هذا ىعل أيضا ويتفرع 

 وأا التقوى ىعل احلث :أيضا هذا علي ويتفرع .لك ىهد القرآن هذا لكان كاملة تقواك كان لو ألنه ؛تقواك

  . به واهتداء بالقرآن انتفاعا ازددت اهللا اتقيت كلما نكأو  ،بالقرآن لالهتداء سبب

 الذين(( :بقوله بالغيب اإلميان هو حقيقة اإلميان إن فقل شئت نإو  ؛بالغيب اإلميان فضيلة : اآليات فوائد ومن

بن عوض  إميانا يا عبد اهللا ليس احملسوسة بالشهادة اإلميان ،إميان هو ما بالشهادة اإلميان نأل ))بالغيب يؤمنون

 آمنت(( قال الغرق أدركه وملا العاملني؟ رب ما ىملوس ويقول العاملني رب ينكر كان فرعون أن :والدليل أي نعم

 مل إذا إسرائيل بين يقتل باألول كان ؛فيه ما الذل من هذا ويف ))إسرائيل بنو به آمنت الذي إال اله ال نهأ

 باسم فأتى إسرائيل بنو به آمنت بالذي آمنت  ؛العاملني برب أو باهللا آمنت قال ما. هلم تبعا صار واآلن يوافقوه

 ؛به يؤمنون مبا مؤمن هلم تابع أنا ليقول ؛إسرائيل بنو به آمنت بالذي مث ،والتعظيم التفخيم ىعل الدال وصولامل

  . النقطة هلذه انتبهوا الذل من يكون ما غاية وهذا

 ما ؟ آآلن :له قيل وهلذا؛ ال ؟ نافع إميان هو هل الساعة تلك يف فرعون من ىجر  الذي اإلميان هذا هل طيب

 ،الباب هذا شف الشاهد بالشيء اإلميان حق وهذا))  المفسدين من وكنت قبل عصيت وقد آآلن((فائدة يف



 العلم ونطلبي رجاال حويل نأب أؤمن أنا قلت لو ليس إميان؛ ؟إميان هذا ؟نعم باب هذا بأن أومن الباب هذا تقول

 إميان فهو العلم يطلبون أما ؛مشاهد ألم ؛إميان ليس صحيح رجاال حويل أماليس إميان؛  ؟ إميان هو ؟إميان هذا

 أشبه ما أو القلوب دون باألبدان رونحيض أو حريصون هم وهل، العلم بطلب يريدون فيما ظين ىعل مبين ألنه

   .باحملسوس إميانا اجعلوها بالغيب إميانا جتعلوها ال إميانا اهللا شاء إن اجعلوها حال كل ىعل ؛ذلك

 اإلميان بعد دائما تأتى وهلذا البدنية األعمال أنواع ىأعل وأا الصالة فضيلة : الكرمية اآليات هذه فوائد من 

  )).الصالة ويقيمون(( :لقوله

 الذي عزوجل الرب يرضي الذي الوجه ىعل كامال ا يأيت اإلنسان نأو  الصالة إقامة ىعل احلث :فوائده ومن 

 مبقيم ليس  فهذا ذلك أشبه ما أو ،رمسيا جتزئ ال صالة أو ،فيها روح ال صالة يصلي أن أما ؛عباده ىعل فرضها

 قائم ؛اأقامه الرسمباعتبار  فهذا ،ظاهريا يكون ما أتقن من صالة يصلي نسانإ يءجي رمبا يعين ؟أفهمتم بالصالة

 ؛ال ؟ أقامها هل واد يف وجسمه واد يف قلبه لكن ؛يطمئن السجود ويف يطمئن الركوع يف الرأس يف خبشوع يقوم

 من خيرج منهم كثريا الناس جتد وهلذا ؛اخلشوع لعدم لب هفي ما تطلع لكن منتفخ ، قشرقشر هي أقامها ما

 الفحشاء عن ىتنه الصالة إن((  :يقول اهللا أن مع الفحشاء كره وال املنكر كره نهأ بنفسه حيس ال الصالة

 هنأل ؛الصالة يف اخلشوع ىعل وإياكم يعيننا أن اهللا نسأل ؛الصالة قشور ألا بذلك حيس ال لكن)) والمنكر

 شيء هذا ظاهري باطمئنان بالصالة يأيت  اإلنسان بأن الرسم قضية يعين ؛هذا هو عليه جناهد ما شدأ اآلن

 الشيطان جذب ما كل ،أخرى بعد مرة حاول لكن ؛صعب مرأ هذا اخلشوع هو اللب ىعل الكالملكن  ؛سهل

 لكن؛ جيد هناك جتاذب سوف ،هيرد سوف  الصالةتبدوا إىل  الصالة إىل جتذبه حينما من نهإ وثق رده قلبك

 وال الناس بعض افتقدها قد اليت فيها الطمأنينة الصالة إقامة من طيب  .ليزو   النهاية يف اهللا شاء نإو  استمر

 يقول جتده الناس بعض عند مظلومان الركنان هذان السجودين بني وما والسجود الركوع بني ما الركنني يف سيما

 ؛صالة يف ما الدين يوم إىل يصلي لو له صالة ال هذا ؛اطمئن ما اطمئن؟ ؟قلت أيش اكرب اهللا محده ملن اهللا مسع

 من البد ؛قائما تطمئن حىت لفظ ويف ،قائما تعتدل حىت الركوع من يعين ارفع مث :للرجل قال الرسول نأل

   . معروفة ألا الناس بعض فيها خيل ما جبميع الصالة ىعل نأيت أن إىل حاجة ال حال كل ىوعل ؛الطمأنينة

  ))ينفقون رزقنهم ومما : ((لقوله ؛املال إنفاق فضيلة اهللا سبيل يف اإلنفاق فضيلة : الكرمية اآلية هذه فوائد من

 الذي املال ميلك ال الغاصب نأل ))رزقنهم مما ((تؤخذ؟ أين من ؛باطلة الغاصب صدقة نأ :فوائدها ومن

  . صدقته تقبل  فال به تصدق



 أعطاك الذي؛ ال بكسبك؟ املال حصلت نتأ هل ))رزقنهم مما(( :لقوله البخل ذم إيل اإلشارة :فوائدها ومن

 بتيسري هو اإلنسان كسبه ما وحىت ))رزقنهم مما(( :قال بل ؛كسبوا مما :يقل ومل ))رزقنهم مما(( اهللا هو املال

 فضيلة :الكرمية اآلية هذه فوائد من إذا ؛يوفق مل ولكن جانب كل من الرزق أبواب ضرب إنسان من وكم ، اهللا

 املنفق يبّني  ومل منه املنفق بّني  يعين ))ينفقون رزقنهم مماقال: (( فيه املنفق أمجل هنا بل أطلق هنا لكن ؛اإلنفاق

)) فللوالدين خير من أنفقتم ما قل ينفقون ماذا يسألونك((  كثرية آيات يف نتبيّ  لكنها نعم نقول ؛فيه

 اسألوا :قال  كأنه ))فللوالدين خير من أنفقتم ما قل(( ؟ينفقون شيء أي ))ينفقون ماذا يسألونك(( :اجلواب

 عن ))ينفقون ماذا يسألونك(( ))فللوالدين خير من أنفقتم ما قل(( ؟تنفقون فيم نعم اسألوا؟ تنفقون ماذا عن

 فبّني  ))فللوالدين خير من أنفقتم ما قل(( :عزوجل اهللا فقال ينفقون ماذا ؟ ينفقون ويش مجاعة يا قولوا ؟أيش

 يف النافع والشيء ؛الطاغوت سبيل يف لكن ماله نصف خيرج رمبا الناس من ريكث ؛املهم هو ألنه ؛فيه ينفق ما

  .عزوجل اهللا يرضي فيما أي اهللا سبيل

 يكون أن وهو منه املنفق إىل إشارة فيه قائل يقول قد )) خير من أنفقتم ما قل(( :قوله إن يقال قد لكن 

 إن :فيقال فأمجل )) ينفقون رزقنهم مما(( :اإلنفاق فيها اهللا أمجل أمجلت هنا اآلية حال كل ىعل ؛خريا اإلنفاق

    .الوقت؟ نعمانتهي . والسنة القرآن من أخرى نصوص يف مبني امل هذا

 ؛يؤمنون ال تنذرهم لم أم أأنذرتهم عليهم سواء كفروا الذين إن((  الرجيم الشيطان من باهللا أعوذالطالب : 

 آمنا يقول من الناس ومن ؛عظيم عذاب ولهم غشاوة أبصارهم ىوعل  سمعهم ىوعل قلوبهم ىعل اهللا ختم

 في ؛يشعرون وما أنفسهم إال يخدعون وما آمنوا والذين اهللا يخادعون  ؛بمؤمنين هم وما اآلخر وباليوم باهللا

   كفاية ))يكذبون كانوا بما ليمأ عذاب ولهم مرضا اهللا فزادهم مرض قلوبهم

 سبقت الفوائد ))عليهم سواء كفروا الذين إن(( :تعاىل اهللا قال .الرجيم الشيطان من باهللا أعوذكفاية   الشيخ :

  . نعم ؟أخذناها  ؟

 ىعل عطف هذه )) يوقنون هم وباآلخرة قبلك من نزلأ وما إليك نزلأ بما يؤمنون الذينو(( :تعاىل اهللا قال 

 قلنا أن  سبق وقد ))نزلأ بما يؤمنون والذين(( يعين ))بالغيب يؤمنون الذين للمتقين ىهد(( :قوله يف سبق ما

 ىفسو  خلق الذي ىاألعل ربك اسم سبح((  :تعاىل قوله يف كما  بعض ىعل بعضها الصفات عطف جيوز نهإ

  . معطوفا تكون ال أن الصفات يف األصل أن مع)) ىالمرع أخرج والذي ىفهد قدر والذي

 هذا نأو  ،قبله من نزلأ وما والسالم الصالة عليه الرسول على أنزل مبا يؤمنون الذين ىعل الثناء :اآلية فوائد من

  )).قبلك من نزلأ وما إليك نزلأ بما يؤمنون والذين (( :لقوله ؛املتقني خصال من



 تؤمن نأ باآلخرة باإليقان املراد ليس نهأ التفسري يف سبق وقد ؛باآلخرة املوقنني ىعل الثناء أيضا: اآلية فوائد ومن 

 شيخ إن بل اليوم ذلك يف يقع مما والسنة الكتاب يف جاء ما بكل تؤمن بل فيه الناس يبعث يوما هناك نأب

 يكون مما وسلم عليه اهللا صلي النيب به خربأ ما بكل اإلميان اآلخر باليوم اإلميان يف يدخل: قال اهللا رمحه اإلسالم

   .املوت بعد

 أما ؛ومآهلم حاهلم بيان أيضا هذا ))المفلحون هم لئكو وأ ربهم من ىهد ىعل أولئك (( :عزوجل اهللا قال مث

 :بقوله منهجهم يف هؤالء سالمة ىعل دليل ففيه ؛وبينة علم ىعل يأ )) ربهم من ىهد ىعل: ((فقال حاهلم

  .))ربهم من ىهد ىعل أولئك((

 فقط هؤالء إىل إضافته  ))ربهم من(( :قوله نأل وعامة خاصة تكون عزوجل اهللا ربوبية أن أيضا:  فوائدها ومن  

  . م التامة العناية اقتضت خاصة ربوبية لكنها

    )).المفلحون هم وأولئك (( :لقوله الفالح هو هؤالء مآل أن أيضا: فوائدها ومن 

   . احلصر تفيد ))المفلحون هم وأولئك (( :اجلملة هذه ألن م خاص الفالح أن :فوائدها ومن

 الثاين للقسم بيان هذا )) يؤمنون ال تنذرهم لم أم أأنذرتهم عليهم سواء كفروا الذين إن (( :تعاىل اهللا قال مث

 يف اخللص الكفار :والثاين ؛اخللص املؤمنون :األول ؛وأصنافهم الناس أقسام اهللا ذكر السورة هذه نأل ؛الناس من

  .اآلية هذه

 مبالئكته، كفروا،  برسله كفروا ،باهللا كفروا :به اإلميان جيب ما بكل كفروا ؟ مبن كفروا ))كفروا الذين نإ((

 اإلميان جيب ما بكل عام نهأ املهم ؛ذلك أشبه ما أو ،وشره خريه بالقدر كفروا ،اآلخر باليوم كفروا ،بكتبه كفروا

  .كفار فهؤالء به كفروا فإذا ؛به

 بين يفرقوا أن ويريدون ورسله باهللا يكفرون الذين إن(( :تعاىل اهللا لقول ؛فكذلك ؟ ببعضه كفروا نإو  طيب 

 حقا الكافرون هم أولئك سبيال ذلك بين يتخذوا نأ ويريدون ببعض ونكفر ببعض نؤمن ويقولون ورسله اهللا

  ......)) مهينا عذابا للكافرين وأعتدنا

 نأل ؛مصدري حرف يوجد أن  دون مبصدر مسبوكة مجلة هذه )) تنذرهم لم أم أأنذرتهم عليهم سواء: ((وقوله

 ولو املصدرية وما وأنْ  أنّ  مثل؛ مصدري حبرف تقرتن أن البد مصدر ىلإ حتول يعين املصدر يف سبكت اليت اجلملة

 سواء(( السواء جاء إذا لكن ؛املصدر أدوات من شيء فيها ليس أا مع مبصدر سبكت هذه لكن ؛املصدرية

 ؤالء واملراد ؛عدمه أم إنذارك عليهم سواء :فالتقدير  ؛مبصدر تسبك فهذه ))تنذرهم لم أم أأنذرتهم عليهم

 ىعل ختم قد ألنه ؛ينذرهم مل أم أنذرهم واءس يؤمنون ال فهؤالء ؛العذاب كلمة عليهم حقت الذين راالكف



 مل إذا ىيتسل أن املراد بل والسالم الصالة عليه الرسول يدعوهم ال أن اذ املراد وليس ـ باهللا والعياذـ  قلوم

  . يؤمنون فال قلوم ىعل اهللا طبع قد هؤالء فيقال ؛يؤمنوا

 اإلنذار  ))أأنذرتهم(( :وقوله ؛وعدمك إنذارك عليهم مستوي مبعىن ))سواء(()) أأنذرتهم عليهم سواء: ((وقوله

  .الثاين القسم هذا )) تنذرهم لم أم (( .وترهيب بتخويف اإلعالم هو

 ؛هنا كما  متعادلني شيئني بني يتأت اليت هي املتصلة نأل ؛متصلة هذه ؟ منقطعة منفصلة أو متصلة هنا أم هذه 

 ؛أو حملها حيل أن يصح املتصلة :اللفظي والفرق ؛معنوي فرق هذا منفصلني شيئني بني تأيت اليت واملنقطعة

 ))يؤمنون ال تنذرهم لم أم أأنذرتهم عليهم سواء(( ؛بل حملها حيل بل أو حملها حيل أن يصح ال واملنقطعة

 :وقوله األول اخلرب هي هذه ))تنذرهم لم أم أأنذرتهم عليهم سواء(( ؟ األول اخلرب أين ؛ثاين خرب هذه اجلملة

   اخلرب الثاين . ))يؤمنون ال((

  .دعوته يقبلون وال الكفار يرده حني وسلم آله ىوعل عليه اهللا ىصل الرسول تسلية الكرمية اآلية هذه يف 

 ختم قد يستفيد ال ألنه ؛والداعي املنذر كان مهما يؤمن ال نهإف العذاب كلمة يهلع حقت من أن أيضا: وفيه 

 وال أمرهم ىانته النار هلم هؤالء يعين)) النار في من تنقذ أفأنت العذاب كلمة عليه حق أفمن((  قلبه ىعل

  .تنقذهم أن ميكن

 شبها فيه نإف اهللا ىعل باإلقبال وال عظةاملو  عند باخلوف يشعر ال كان إذا اإلنسان أن :الكرمية اآلية فوائد من 

   . اهللا إىل الدعوة عند يؤمنون وال باملواعظ يتعظون ال الذين الكفار ؟نمَ ن مِ  ؟ من

 انتهاء عند ألنه ؛اخلامت وه يذال اخلتم من صلهأو  ؛الطبع مبعىن اخلتم )) قلوبهم ىعل اهللا ختم((: تعاىل اهللا قال

 النفقه وعاء يشبه وأيضا ؛قلوم ىعل اهللا ختم فهؤالء األمر ىانته نهأ يعين بالكتابة القول خيتم الكتابة يف القول

 وختم يعين)) سمعهم ىوعل قلوبهم ىعل اهللا ختم(( منتهي أمره إن يقولون كما ،األمحر بالشمع عليه ختم إذا

  .ينفع مساعا تسمع ال صارت السمع ىوعل تفقه ال صارت القلوبى عل ختم وإذا ؛مسعهم ىعل

 صارت غشاوة األبصار ىعل كانت فإذا الغطاء والغشاوة ؛مستأنفة مجلة هذه ))غشاوة أبصارهم ىوعل: ((قال

 ؛ىير  فيما البصر :والثالث ؛يقال مبا السمع :والثاين ؛القلب :وهي ىللهد الثالثة الطرق فختمت ؛تبصر ال

 ىعل وختم علم ىعل اهللا وأضله هواه إلهه اتخذ من أفرأيت((  :تعاىل اهللا قال ؛سددت كلها الثالثة فاألبواب

  . حدأ ال)) اهللا بعد من يهديه فمن غشاوة بصره ىعل وجعل وقلبه سمعه

  ؟اهللا من وامتحان ابتالء هو أو سبب له هل اخلتم هذا: قائل قال فان 



 وبقوله))  مرة أول به يؤمنوا لم كما وأبصارهم أفئدتهم ونقلب((  :قوله يف اهللا بني سببا له أن :فاجلواب 

 نهأ فاعلم ضل قد أحدا رأيت فإذا))  الظالمين القوم يهدي ال واهللا قلوبهم اهللا أزاغ زاغوا فلما((  :تعاىل

  .نفسه ضالل يف سبب

 ؛النار عذاب وهو عظيم عذاب هلم كفرهم ىعل بقوا الذين الكفار هلؤالء أي وهلم ))عظيم عذاب ولهم((

 ىعل الكالم ىانته. دهو وج بكرمه منها وإياكم اهللا أعاذنا النار عذاب من شدأ يوجد ال ألنه تعاىل اهللا وعظمه

   .الصرحاء اخللص الكفار وهم اخللق أصناف من الثاين الصنف

 يصل فال يعين ))قلوبهم ىعل اهللا ختم(( :لقوله ؛الوعي حمل القلوب أن ىعل دليل األخرية الكرمية اآلية هذه يف 

  .اخلري إليه

 يكون وقد بالسمع يكون قد ىاهلد نأل ؛بالبصر وإما بالسمع  إما ىاهلد طرق أن: فوائدها من أيضا وفيه 

 بينة وتكون مسموعة مقروءة تكون عزوجل اهللا آيات وهكذا ؛يشاهد فيما وبالبصر ؛يقال فيما بالسمع ؛بالبصر

  . مشهودة

   .)) عظيم عذاب ولهم : ((وله؛ لقالعظيم بالعذاب  الكفار هؤالء وعيد :اآلية هذه فوائد ومن 

 من ))الناس ومن(( ))بمؤمنين هم وما اآلخر وباليوم باهللا آمنا يقول من الناس ومن (( :وجل عز اهللا قال مث

 ؛يقول الناس وبعض :قال لو القرآن غري يف لو فهنا ؛بعض حملها حيل أن للتبعيض اليت من عالمةو  ؛للتبعيض هنا

 باهللا آمنا يقول من(( مؤخر مبتدأ هذه من ))يقول من الناس من(( للتبعيض من إذا ؛مستقيما الكالم لكان

 ما أيش؟ يف مبؤمنني ))بمؤمنين هم وما (( :قال وهلذا ؛فال قلبه يف أما بلسانه ذلك يقول لكن ))اآلخر وباليوم

(( : تعاىل اهللا قال فلقد ؛اآلخر وباليوم باهللا آمنا يقولون بلسام لكن قلوم يف مبؤمنني هم وما طيب ؛مسعنا

 ال لكن أقواهلم وبسماع برؤيتهم الناس يفتنون فهم)) لقولهم تسمع يقولوا وإن أجسامهم تعجبك رأيتهم وإذا

 صفام مجع اهللا رمحه قيم ابن ذكر السالكني مدارج بكتاب فعليه املنافقني صفات يعرف أن أراد ومن .فيهم خري

   .فلرياجع يراجعها أن أراد فمن واحد مقال يف

 يعين وتعاىل سبحانه و املبتدأه ألنه باهللا اإلميان ذكر )) اآلخر وباليوم باهللا آمنا يقول من الناس ومن (( :يقول

 يقرتن وهلذا ؛استقام اآلخر وباليوم باهللا آمن إذا واإلنسان ؛ىاملنته هو ألنه اآلخر واليوم ؛األمور منه ابتدأت الذي

 مل من أن األمر حقيقة نأل ؛والرسل والكتب باملالئكة اإلميان دون اآلخر واليوم به اإلميان بني دائما تعاىل اهللا

  . باهللا يؤمن فلن اآلخر باليوم يؤمن ال كان إذا ينتظر ماذا حيصل ماذا ألنه ؛باهللا يؤمن لن نهإف اآلخر باليوم يؤمن



 مكذباتعاىل  اهللا كقول ))اآلخر وباليوم باهللا آمنا : ((قوهلم يف هلم تكذيب هذا ))بمؤمنين هم وما (( :قال

 المنافقين إن يشهد واهللا لرسوله إنك يعلم واهللا اهللا لرسول إنك نشهد قالوا المنافقون جاءك إذا((  :هلم

   )) . يعملون كانوا ما ساء إنهم اهللا سبيل عن فصدوا جنة أيمانهم اتخذوا لكاذبون

 يخادعون وما(( :قراءة ويف )) يشعرون وما أنفسهم إال يخدعون وما آمنوا والذين اهللا يخادعون (( :قال مث

 ويشملها ؛متقاربة معان كلها والكيد واملكر واخلداع ؛اخلداع من مفاعله املخادعة ))يخادعون(()) أنفسهم إال

 باخلصم اإليقاع إىل يتوصل املكر وهذا اخلداع هذا ؛يشعر ال حيث من باخلصم اإليقاع إىل التوصل: التعريف هذا

 حممدا خدعنا ألننا غنمنا يقولون اآلن غنمنا مؤمنون إم قالوا إذا هؤالء ؛اخلداع هو هذا يشعر ال حيث من

 والذين اهللا يخادعون(( :قال وهلذا ؛اهللا خدعوا ؟وأصحابه الرسول خدعوا هل قيقةاحليف  ولكنهم ؛وأصحابه

 )) أنفسهم إال يخدعون وما: (( تعاىل قال؛ وسلم عليه اهللا صلي اهللا رسول آمنوا الذين رأس ىوعل)) آمنوا

 عليه الرسول قاله ما أن يعلمون وهم يبطنون ما خالف أظهروا حيث غروها ألم ؛الواقع يف أنفسهم خيدعون

 هللا خداعهم وجه ما قائل قال نإف. بذلك أنفسهم فخدعوا أنكروه بل به يؤمنوا مل لكنهم ؛حق والسالم الصالة

  .اإلميان أظهروا إذا أم خداعهم وجه قلنا ؟آمنوا والذين


